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Protokół nr 0022.144.2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 25 października 2017 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło

się

o godz. 1000. Obradom przewodniczył

Wicestarosta

Marek Banaszewski.
W posiedzeniu udział wzięli (lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu):
1.

Marek Banaszewski

2.

Czesław Marek

3.

Urszula Kikosicka

4.

Józef Rybicki
oraz
Andrzej Tomczyk - Sekretarz
Amelia Woźniak - Naczelnik

ydziału Finansów

Wicestarosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że
jest wymagane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych

porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu)

Przebieg posiedzenia

Ad 1.
Porządek obrad został przyjęty pr ez Zarząd.

Ad2.
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.143.2017

z

dnia 19 października 20 17 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty i podpisany.

Ad3.
Naczelnik

Wydziału

zapotrzebowaniu

Finansów

jednostek

Amelia

oświatowych

Woźniak

poinformowała

na dodatkowe

Zarząd

środki finansowe

o

rosnącym

do końca 2017 r.

,

.
Aktualnie zapotrzebowanie to wynosi około 2,8 mln zł. W związku z powyższym zwróciła się do
Zarządu o wnikliwe przeanalizowanie obecnej sytuacji finansowej w oświacie. ,
Ponadto Pani Amelia przedstawił

następujące pisma:

- Wojewody Wielkopolskiego do czace zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 w dz 754,
rozdz. 75411, §2110 o kwotę l 450zł

i 7 7717zł z przeznaczeniem

dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Zarząd wyraził zgodę.
-Liceum Ogólnokształcącego

w Kole,. ~ ·źmniejszenie planu wydatków na 2017 między §§, rozdz.

80120 o kwotę 9 547,00zł i zwięk zenie plany wydatków w § 4210 celem zabezpieczenia środków
na zapłatę za środki czystości,

tusze, tonery i· inne potrzebne

funkcjonowania szkoły. Zarząd

raził zgodę.

- Wojewody Wielkopolskiego
Koło, ul. Poniatowskiego

zakupy celem prawidłowego

o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 83.849 zł, w tym dla DPS

21 -·4B.299 zł i DPS Koło, ul. Blizna 55 - 40.550 zł. Zarząd wyraził

zgodę.

Ad 4.
Dyrektor

Samodzielnego

przedstawił

Zcrządowi

Publicznego
Powiatu

Zakładu

Kolskiego

Opieki Zdrowotnej
prezesa

firmy

Pan

Cezary Chmielecki

"KOSBUD"

Wykonawcę zdania pn. "Rozbudowa, przebudowa i rnodernizac.. -Samodzielnego
Publicznego

Lakładu

Opieki

Zdrowotnej

w Kole

wraz z rozwojem

usług medycznych

świadczonych na rzecz mieszkanców powiatu".
Dyrektor

SP ZOZ w Kole zobowiązał

się do przedłożenia

Zarządowi

Powiatu

Kolskiego

harmonogramu rzeczowo - finan owego inwestycji.
Ponadto p. Chmielecki

poinfomował

o rozwiązaruu umowy z firmą PRO- TECH obsługującą

parking przy SPZOZ w Kole.
Zarząd przyjął do wiadomości wf

informacje.

Ad 5.
Pełniąca obowiązki Naczelnika 'Yydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pani Dorota Szkudlarek wraz z
Dyrektorem Zespołu Szkół
Księgową

R('Il,...;,,~~Centrurn

Kształcenia Ustawicznego

w Kościelcu i Główną

..--

powrócili do tematu ustalenia kwoty za zakwaterowanie

w

internacie znajdującym się przy Zespole Szkół. Po przeliczeniach Zarząd ustalił kwotę 50 zł.

Dyrektor Powiatowego
sprawy:

Zarządu Dróg w Kole Pan Grzegorz Kujawa przedstawił

następujące

..•.

.,
- pismo l

) dotyczące kontynuacji remontu ul. 3-go Maja w Kole. Zarząd

poinformował, zeme ma mozITw0Ści kontynuacji remontu. Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje
stosowną odpowiedź.
- włączenie drogi powiatowej

3488P - ul. Żelazna w drogę powiatową

I}I

nr 3470P - ul.

Nowowarszawska w Kole. Zarząd nie podjął wiążącej decyzji.
Zarząd prosi o zorganizowanie

posiedzenia Komisji ds. organizacji ruchu przez l

Wojtysiaka - Inspektora samodzielnego stanowiska ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji
publicznego transportu zbiorowego z przedstawicielami:
Komendy Powiatowej Państwowej

Komendy Powiatowej Policji w Kole,

Straży Pożarnej w Kole, Straży Miejskiej w Kole, Urzędu

Miejskiego w Kole, Powiatowego

Zarządu Dróg w Kole, Wielkopolskiego

Zarządu Melioracji i

Urządzeń Wodnych Inspektorat w Kole oraz Starostwa Powiatowego w tym Naczelnika Wydziału
Architektury i Budownictwa.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
- pismo Gminy Grzegorzew RDS.7013.4.3.2017

Pani Mariola Jóźwiak przedstawiła:
dotyczące użyczenia części działek o numerach

ewidencyjnych 213/1 i 213/2 w miejscowości Borysławice Kościelne gm. Grzegorzew - droga
powiatowa. Zarząd wyraził zgodę, została podpisana umowa użyczenia działek.
- pismo SPZOZ-SZ.071.02.2017

amodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew ( 2 klonów, l sosny i l świerku) z powodu kolzji z
planowaną inwestycją rozbudowy szpitala. Zarząd wyraził zgodę.
- pismo SPZOZ.DAG.004.26.201
10m2 terenu Samodzielnego

IW dotyczące podjęcia uchwały w sprawie wydzierżawienia ok

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole pod posadowienie

urządzeń do obsługi parkingowej.
Zarząd po omówieniu projektu ue wały poddał tę kwestię głosowaniu:
-wniosek poparło - głosów 4
-przeciw - głosów O
-wstrzymało się - głosów O
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona nr.0025.144.210.2017.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Karolina Kaczmarek
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Podpisy Członków Zarządu:
)

1.

Marek Banaszewski

2.

Czesław Marek

3.

Urszula Kikosicka

4.

Józef Rybicki

